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gruntorrTchprzeznaczonychdo zamiany
w sprawiewywieszeniarrykazu nieruchomości
Działającna podstawieart. 30 ust. 2 pkt 3 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnyn (tj. Dz. U. zf0|6 r' poz.446 z póżn.zm,)oraz na podstawieart. 15 ust. l, art.35 ust. 1 i 2
(tj' Dz. U' z f0|6 r. poz. 2|47
usta\łyz dnia 2l sierpnia |997 r. o gospodarcenieruchomościami
z póżn.zm.)wójt Gminy Stary Targ informuje,żez gminnegozasobunieruchomości
przeznaczasię
gruntowedo zamiany . na nieruchomości
nieruchomości
gruntowe'osób
fizycznych.
Opis i położenie
nieruchomości
gruntowapołożona
l. Nieruchomość
w miejscowości
Kątki, stanowiącadziałkęewidencyjną
nr 90/1o powierzchni0'0539ha (użytek:droga- 0'0539ha)' będącawłasnością
Gminy StaryTarg.
Cena nieruchomościrrvnosi 2557.00zł (słownie:dwa tysiącepięćsetpięódziesiątsiedemzłotych
00/100gr).
gruntowapołożona
2. Nieruchomośó
w miejscowości
Kątki' stanowiącadziatkęewidencyjną
nr 90/2o powierzchni0'0241ha (uźrytek:
droga_ 0,024|ha),będącawłasnością
Gminy StaryTarg.
jedentysiącsto cŹerdzieści
Cena nieruchomości
łrynosil143.00 zł(słownie:
trzy złote00/l00 gr).
gruntowapołożona
3. Nieruchomość
w miejscowości
Kątki, stanowiącadziałkęewidencyjną
nr 120/2 o powierzchni 0'||77 ha (klasouż1tki:RIIIa _ 0'0438ha' RIIIb _ 0'0739ha)' będąca
własnością
Gminy Stary Targ. Cena nieruchomościrwnosi 5213.00 zł (słownie:pięć tysięcy
dwieście
złotych00/100gr).
trzynaście
posiadająurządzonąw SądzieRejonowym
Wszystkietrz! wŻei wymienionenieruchomości
w Kwidzynie ZamiejscowymVIII Wydziale Ksiąg Wieczystychz/s w SŹumie księgęwieczysĘ
nr GD2V00013500/| oraz są położonepoza obszarem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
wsi Kątki.
Podstawazamiany:uchwałaRady Gminy Stary Targ Nr XXVIV195I20|7 z dnia 3l marca
20|7 r, w sprawie w,rażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości
Kątki, w gminie Stary Targ.
Niniejszywykaz wywieszasię w siedzibieUrzęduGminy w StarymTarguna tablicyogtoszeń
na okres2l dni,tj. od 13.07.f017
r. do 03.08.2017
wykazu
r. Informacja
o wywieszeniuniniejszego
podana
prasie
w
zostanie
w formie ogłoszenia
lokalnej oraz umieszczonana stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publiczrej Urzędu Gminy w Starym Targu. Terminu zagospodarowania
nieruchomości
nie okeślasię.
osoby którym prrysługujeprawo pierwszeństwaw nabyciu wykazanych nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
(tj. Dz. U. z20|b r. poz,2|47 z póżn.zm.)mogąskładać
nieruchomościaml
wnioskido Wójta Gminy
StaryTarg w terminieó Ęgodni, liczącod dnia w1r,vieszenia
wykazu.
Gmina StaryTarg pokrywakosztyzawarciaaktunotarialnego
oraz prrygotowańdo zamiany.
Warunkizamianynieruchomości
zostanąustalonew rokowaniachprzeprowadzonych
z nab}rłcami.
Informacji o powyższymudzie|a Referat Rozrvoju Gospodarczegow Urzędzie Gminy
w Starym Targu' u|.G|ówna 20' pokój nr 12'
Telefon kontaktowy: (55) 640-50-50 wew, 23, e-mail: grunty@gminastarytarg,pl
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